
                                         
SKRÁNINGARSKÝRSLA – Vinnutími farstarfsmanns 

__________________________________________________________ 
Nafn farstarfsmanns 

Tímabil sem skýrsla nær yfir: 
Upphafsdagur:              /             /201_ 
 
 

Lokadagur:                    /              /201_ 

 Skráningarnúmer 
bifreiðar 

Verkstöð Vinnudagur 
hefst kl. 

Vinnudegi 
lýkur kl. 

Vinnutíma varið 
til aksturs 
(klukkustundir og 
mínútur) 

Vinnutíma varið 
til annarrar vinnu 
(klukkustundir og 
mínútur) 

Staða vegmælis 
bifreiðar í 
upphafi 
vinnudags 

Staða vegmælis 
bifreiðar í lok 
vinnudags 

Staðfesting 
farstarfsmanns 

Mánudagur 
         

Þriðjudagur 
  

 
       

Miðvikudagur 
         

Fimmtudagur 
         

Föstudagur 
         

Laugardagur 
         

Sunnudagur 
         

  

_______________________________________________________________ 
Dagsetning, undirskrift og starfsheiti 

Staðfesting flytjanda: 
Með undirskrift minni staðfestist að ég hafi farið yfir skýrsluna: 
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